
 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 11/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 27. júna 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., 

Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnený: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof.      

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

          L. Stodola, podpredseda študentskej časti AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

Ospravedlnený: L. Stodola 
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Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky 

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 13. júna 2011 a konštatoval: 

- priebežné plnenie uznesenia č. 1/9/2011 – vypracovaním analýzy vývoja počtu 

zamestnancov na Dekanáte JLF UK za obdobie 2001 – 2011, 

- uznesenie č. 2/9/2011 – žiadosť o menovanie školiteľa – špecialistu bude 

predložená na zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 3/9/2011 – vypísané výberové konania, 

- uznesenie č. 4/9/2011 – návrh o doplnenie prof. MUDr. Alexandra Jurka, 

DrSc. do skúšobnej komisie predmetu pediatria pre štátne záverečne skúšky 

v akademickom roku 2011/2012 bude predložený na zasadnutí Vedeckej rady 

JLF UK, 

- priebežné plnenie uznesenia č. 5/9/2011 - hľadanie náhradných priestorov pre 

Ústav molekulovej biológie JLF UK v Martine s nižšími režijnými 

a prevádzkovými nákladmi, 

- priebežné plnenie uznesenia č. 6/9/2011 – zosobňovanie prekročenia čerpania 

výdavkov na telefónne hovory a zrušenie 2 faxových liniek na Malej Hore 4 

a na Sklabinskej 26, 

- priebežné plnenie uznesenia č. 7/9/2011 – rokovanie so zástupcami všetkých 

spoločností, ktoré predložili cenové ponuky prenájmu nebytových priestorov - 

budovy bývalého Dekanátu JLF UK na Záborského ul. č. 2 v Martine, 

- splnené uznesenie č. 8/9/2011 - návrhy na doplnenie časti Ročenky pre 

akademický rok 2011/2012 týkajúcej sa histórie JLF UK v Martine, 

- uznesenie č. 9/9/2011 – finančná podpora hádzanárskemu klubu Slavia Medik 

Martin. 

Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 21. júna 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/10/2011 – prijatie návrhu počtu prijatých uchádzačov 

pre akademický rok 2011/2012 do 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia na JLF UK v Martine, 

- splnené uznesenie č. 2/10/2011 – rozdelenie 16 miest na obsadenie denných 

doktorandov v I. kole prijímacieho konania pre akademický rok 2011/2012, 

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť na najbližšie zasadnutie 

Akademického senátu JLF UK v Martine žiadosť na zriadenie 1 miesta odborného 

asistenta na Klinike transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM – prijaté 

uznesenie č. 1/11/2011, 

b) predložil a vedenie JLF UK odporučilo schváliť žiadosť na obsadenie pracovného 

miesta odborného asistenta na Ústave nelekárskych študijných programov JLF UK 

v Martine. 
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K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom - doc. MUDr. G. 

Nosáľovej, DrSc. (2x), Ing. Z. Tatarkovej, PhD., Mgr. J. Čápovi, PhD., MUDr. A. 

Mikolajčíkovi, PhD., MUDr. E. Novákovej, PhD. (2x) a Ing. Z. Turianikovej, 

b) informovala o začatí habilitačného konania MUDr. Ľ. Argalášovej, PhD., odbornej 

asistentky z Ústavu hygieny LF UK v Bratislave v študijnom odbore 7.4.2. verejné 

zdravotníctvo, 

c) informovala o letnej prázdninovej praxi v rámci bilaterálnych dohôd o spolupráci, 

ktorú  absolvujú študenti Všeobecného lekárstva JLF UK na Semmelweis University, 

Budapešť –  7 študentov VL, Pécs University – 5 študentov, University of Szeged – 5 

študentov, 

d) informovala, že v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci absolvuje letnú prax na 

Chirurgickej klinike UNM a JLF UK študentka LF Pécs Univesity – Doba Katalin 

v čase od 4. 7. 2011 – 29. 7. 2011. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- žiadosť MUDr. Miloslava Hanulu, doktoranda externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 9 mesiacov, t.j. od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012 z pracovných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Mariána Molnára, doktoranda externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 10 mesiacov, t.j. od 1. 7. 2011 do 30. 4. 2012 z pracovných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. Dany Dolanovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 14 

mesiacov, t.j. od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2012 z dôvodu rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť Mgr. Kataríny Chromčíkovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o prerušenie doktorandského štúdia 

na dobu 1 roka, t.j. od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Zuzany Jedinákovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby o predĺženie prerušenia 

doktorandského štúdia na dobu 7 mesiacov, t.j. od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012 

z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky, 

b) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť školiteľa doc. 

MUDr. Dalibora Murgaša, PhD. o ukončenie doktorandského štúdia MUDr. Juraja 

Lukačku, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia za 

nerešpektovanie základných princípov organizácie doktorandského štúdia na JLF UK 

v Martine, 

c) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľovi prof. MUDr. D. Dobrotovi, CSc. a doc. MUDr. I. Ondrejkovi, PhD. za 

úspešné ukončenie vedenia doktoranda na základe Smernice dekana 2/2009, 

Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a činnosti – prijaté uznesenie č. 

2/11/2011, 

d) predložil návrh o vrátenie poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 

uchádzačom študijného odboru 7.4.1. ošetrovateľstvo v rámci riešeného pozastavenia 

spôsobilosti uskutočňovať študijný program v študijnom odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo 

3. stupňa až do doby vyriešenia hlavného garanta odboru – prijaté uznesenie č. 

3/11/2011, 
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e) informoval o žiadosti Mgr. M. Kopála, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia na LF UK v Bratislave o prestup na 

JLF UK v Martine a o zmenu študijného odboru na 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia, 

f) predložil žiadosť o vyjadrenie dekana LF UK v Bratislave k výsledku prijímacích 

pohovorov na JLF UK v Martine pre uchádzačov z LF UK, 

g) za oblasť špecializačného  štúdia predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť: 

- menovanie MUDr. Anny Kubíkovej, primárky interného oddelenia LNsP MUDr. 

I. Stodolu Liptovský za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a školiteľa pre spoločný internistický kmeň 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Jozefa Boráka, praktického lekára pre dospelých Kuratíva 

s. r. o. v Kysuckom Lieskovci za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Márie Štepitovej, praktickej lekárky pre dospelých v 

Rožňave oddelenia  DONsP v Dolnom Kubíne za školiteľa pre MUDr. 

Dalibora Šošovca zaradeného do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo  na JLF UK v Martine, 

- menovanie prof. MUDr. Dušana Trejbala, CSc., IV. Interná klinika LF UPJŠ 

a FN L. Pasteura v Košiciach za školiteľa pre MUDr. Norberta Lukána, PhD. 

zaradeného do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK 

v Martine, 

h) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 8. 7. 2011 - ukončenie programu sústavného vzdelávania  pre sestry Mentori 

klinickej praxe v ošetrovateľstve a odovzdanie potvrdení o absolvovaní spolu 

s dodatkami k potvrdeniam, 

- 5. 9. 2011 - ukončenie programu sústavného vzdelávania  pre sestry 

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany a odovzdanie potvrdení 

o absolvovaní spolu s dodatkami, 

- 5. – 6. 9. 2011 - Kurz právnych predpisov v zdravotníctve, 

- 12. 9. 2011 - zápis sestier do špecializačného štúdia v odbore Ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- 20. 9. 2011 - ukončenie programu sústavného vzdelávania  pre sestry 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou a odovzdanie potvrdení 

o absolvovaní spolu s dodatkami, 

- 26. 9. 2011 - špecializačná skúška v odbore Ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

i) informoval, že 21. júna 2011 sa na MZ SR uskutočnil odborno–metodický seminár 

„Akreditácia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“, náplňou ktorého 

bola príprava žiadostí o akreditáciu podľa nových zásad akreditácie a v súlade s §40 

zákona č. 578/2004 Z. z., 

j) informoval, že sa začína príprava opätovnej akreditácie špecializačného študijného 

programu pre odbor Všeobecné lekárstvo (termín pre odovzdanie akreditačného spisu: 

október 2011).  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Lukáča, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 6 mesiacov, t.j. do 13. 2. 2012 zo 

zdravotných dôvodov, 
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b) informovala o liste p. prorektora doc. Pekára, v ktorom žiada o zasielanie návrhov na 

zmenu Vnútorného predpisu č. 5 UK Smernice rektora UK o základných 

náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, 

kontrole originality, uchovávanie a sprístupňovanie na UK vzhľadom na legislatívne 

zmeny do 15. 7. 2011, 

c) informovala, že 23. 6. 2011 sa uskutoční kontrola dokladov na študijnom oddelení JLF 

UK v Martine, 

d) predložila návrhy čestných senátov na promóciách absolventov JLF UK v Martine, 

ktoré sa budu konať dňa 1. 7. 2011, 

e) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zoznamy predštátnicových 

praxí, 

f) predložila návrhy na udelenie ceny dekana pre absolventov JLF UK v Martine, ktoré 

budu odovzdané pri príležitosti slávnostnej promócie, 

g) predložila a vedenie JLF UK odporučilo postúpiť žiadosť študentov 5. ročníka 

všeobecného lekárstva o zmenu v rozvrhoch na vyjadrenie pedagogickej komisii AS 

JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Kataríny Mihálikovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na JLF UK, 

b) podal informácie z pracovného stretnutia prodekanov pre informačné technológie 

s prorektorom pre IT prof. RNDr. J. Turňom, CSc., ktoré sa konalo 20. 6. 2011 na 

Rektoráte UK. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila informáciu o uložených priestupkových opatreniach študentom ubytovaným 

vo Vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine, 

b) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

č. 9/2011 – Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine o zriadení Ústavu klinickej 

onkológie JLF UK v UNM, 

c) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania – prijaté uznesenie č. 4/11/2011: 

- na obsadenie troch funkčných miest docentov v odbore verejné zdravotníctvo, 

- na obsadenie funkčného miesta docenta v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Internej klinike – 

Gastroenterologickej JLF UK a UNM, 

- na obsadenie 3 pracovných miest odborných asistentov na Chirurgickej klinike 

JLF UK a UNM, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Ústave cudzích jazykov 

JLF UK, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Neurochirurgickej klinike 

JLF UK a UNM, 

- na obsadenie funkcie pracovného odborného asistenta na Ústave lekárskej biológie 

JLF UK, 

- na obsadenie funkcie prednostu Ústavu klinickej onkológie JLF UK a UNM,  

d) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predĺžiť pracovnú zmluvu na 

funkciu prednostu Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM v Martine prof. RNDr. 

MUDr. R. Pullmannovi, PhD. s účinnosťou od 1. septembra 2011 do 31. decembra 

2011, 
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e) informovala o oznámení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Martine o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o uvedenie do prevádzky budovy 

Auly Magna JLF UK v Martine (z 30 dní na 60 dní), z dôvodu, že v predmetnom 

konaní je príslušný orgán verejného zdravotníctva povinný spoľahlivo zistiť skutkový 

stav veci preto, aby rozhodol správne, 

f) informovala o úhrade poplatkov študentov študujúcich v jazyku anglickom za vydanie 

diplomov vo výške 50 € na účet Rektorátu UK v Bratislave, 

g)  informovala o poukázaní dotácie na dofinancovanie hlavných jedál v študentskej 

jedálni JLF UK v Martine, 

h) informovala o požiadavke Agentúry MŠVVŠ pre štrukturálne fondy EÚ o predloženie 

dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci k žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok k projektu „Systém komplexného hodnotenia kvality 

pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine“, 

i) informovala o zmene zástupcu vedúceho Ústavu lekárskej biológie JLF UK pre 

pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, ktorým sa stal doc. RNDr. Peter Kubatka, 

PhD., 

j) predložila a vedenie schválilo návrh na zriadenie Etickej komisie JLF UK v Martine 

pre posudzovanie experimentálnej činnosti a  jej členov, 

k) informovala o predbežnom počte účastníkov zasadnutia asociácie LF ČR a SR, ktorú 

organizuje Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) podala informácie zo zasadnutia Rady vysokých škôl týkajúce sa hlavne: 

- vedeckých parkov UK, 

- potreby UK orientovať sa čo najviac na vedecko-výskumnú činnosť, 

- doktorandského štúdia na UK, 

- ceny za články publikované v časopisoch s impakt faktorom, 

- novely zákona o vysokých školách, 

- metodiky rozdeľovania finančných prostriedkov pre jednotlivé súčasti UK. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala, že garanti predštátnicových predmetov dali súhlasné stanoviská k 

žiadosti Kristiny Olsen, študentky 6. ročníka Všeobecného lekárstva študujúcej 

v jazyku anglickom o umožnenie vykonať predštátnicovú prax v Nórsku v plnom 

rozsahu z predmetov vnútorné choroby, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo 

a z predmetu chirurgia 80% v Nórsku a 20 %  v UNM.   

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  4. 7. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


